
 

 

 
 

УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ” 
 

  Н А К А З 
 

 15.11.2017р.                                     м. Івано-Франківськ                                         № 1136-д 

 
 Про організацію підсумкового 

 контролю знань в осінньому семестрі 

 2017-2018 навчального року 

 
З метою належної організації та проведення навчального процесу у 2017-2018 

навчальному році, відповідно Закону України «Про вищу освіту», перехідних навчальних 

планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації 

«лікар» за спеціальністю «лікувальна справа», «педіатрія», освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» за спеціальністю «стоматологія»,  

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «провізор» за спеціальністю 

«фармація», від 21.06.2012р. №455 «Про затвердження навчального плану підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» за 

спеціальністю «лікувальна справа», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «лікувальна справа» та «сестринська 

справа», для навчання у вищих навчальних закладах ІУ рівня акредитації МОЗ України», 

від 27.08.2013р. №761 «Про затвердження навчального плану підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» за 

спеціальністю «стоматологія», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста за спеціальністю «стоматологія» та «стоматологія ортопедична», 

для навчання у вищих навчальних закладах ІУ рівня акредитації МОЗ України», робочих 

навчальних планів з підготовки фахівців зі спеціальностей: «медицина», «лікувальна 

справа», «педіатрія» (2015р.,2016р., 2017р.), «лікувальна справа» з терміном навчання 5 

років (2012р., 2017р.), «стоматологія» (2015р., 2016р.), «стоматологія» з терміном 

навчання 4 років (2013р., 2017р.) «фармація» (2015р., 2016р.), «фармація» з терміном 

навчання 4 років (2015р., 2016р.); бакалаврів зі спеціальності: «фізичний терапевт, 

ерготерапевт» з терміном навчання 4 роки (2017р.), молодших спеціалістів зі 

спеціальностей: «сестринська справа» на базі базової загальної середньої освіти (2011р.), 

«лікувальна справа» на базі базової загальної середньої освіти (2011р.), «стоматологія 

ортопедична» на базі повної та базової загальної середньої освіти (2011р.), «фармація» на 

базі базової загальної середньої освіти (2011р.), затверджених на засіданнях Вченої Ради 

університету від 30.05.2017р. протокол №6 та від 29.08.2017р. протокол №14, Графіка 

педагогічного процесу на 2017-2018 навчальний рік 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Теоретичне навчання для студентів університету завершити в наступні терміни: 
 

Курси Спеціальність 
Термін 

навчання 

1 курс Медицина, педіатрія 29.12.2017 р. 



Стоматологія 29.12.2017 р. 

Фармація, промислова фармація 29.12.2017 р. 

Фізичний терапевт, ерготерапевт 29.12.2017 р. 

2 курс 

Медицина 29.12.2017 р. 

Медицина (5р.н.) 29.12.2017 р. 

Стоматологія 29.12.2017 р. 

Стоматологія (4р.н.) 29.12.2017 р. 

Фармація 29.12.2017 р. 

Фармація (4 р.н.) 29.12.2017 р. 

3 курс 

Лікувальна справа 29.12.2017 р. 

Лікувальна справа (5р.н.) 29.12.2017 р. 

Педіатрія 29.12.2017 р. 

Стоматологія 29.12.2017 р. 

Стоматологія (4р.н.) 29.12.2017 р. 

Фармація 22.12.2017 р. 

4 курс 

Лікувальна справа 29.12.2017 р. 

Лікувальна справа (5р.н.) 29.12.2017 р. 

Іноземні студенти (зі всіх спеціальностей) 22.12.2017 р. 

Педіатрія 29.12.2017 р. 

Стоматологія 29.12.2017 р. 

Стоматологія (4р.н.) 29.12.2017 р. 

Фармація 29.12.2017 р. 

Фармація (4р.н.) 29.12.2017 р. 

5 курс 

Лікувальна справа 29.12.2017 р. 

Лікувальна справа (5р.н.) 29.12.2017 р. 

Педіатрія 29.12.2017 р. 

Стоматологія 29.12.2017 р. 

Стоматологія (4р.н.) 29.12.2017 р. 

Фармація 29.12.2017 р. 

Фармація (4р.н.) 29.12.2017 р. 

6 курс 

Лікувальна справа 29.12.2017 р. 

Лікувальна справа (5р.н.) 29.12.2017 р. 

Педіатрія 29.12.2017 р. 
  

2. Теоретичне навчання  для студентів медичного коледжу  завершити в наступні 

терміни:  
 

Курси Спеціальність 
Термін 

навчання 

1 курс 

Сестринська справа (9 кл.) 29.12.2017 р. 

Лікувальна справа (9 кл.) 29.12.2017 р. 

Стоматологія ортопед. (9кл.) 29.12.2017 р. 

Стоматологія ортопед. (11 кл.)  22.12.2017 р. 

Фармація (9 кл.) 29.12.2017 р. 

2 курс 

Сестринська справа (9 кл.) 22.12.2017 р. 

Лікувальна справа (9 кл.) 22.12.2017 р. 

Стоматологія ортопед. (9 кл.) 15.12.2017 р. 

Стоматологія ортопед. (11 кл.) 22.12.2017 р. 

Фармація (9 кл.) 22.12.2017 р. 

3 курс 

Сестринська справа (9 кл.) 22.12.2017 р. 

Лікувальна справа (9 кл.) 22.12.2017 р. 

Стоматологія ортопед. (9кл.) 22.12.2017 р. 

Фармація (9 кл.) 22.12.2017 р. 



4 курс 
Сестринська справа (9 кл.) 29.12.2017 р. 

Лікувальна справа (9 кл.) 15.12.2017 р. 
 

3. Зимову екзаменаційну сесію провести в період:  

     а) для студентів-іноземних громадян 4-их курсів всіх спеціальностей - іспит з 

української (російської) мови з 25.12 по 29.12.2017 року;  

        - для студентів 3-го курсу спеціальності «фармація» - іспит  з біологічної хімії з 

25.12 по 29.12.2017 року;  

     б) для студентів медичного коледжу:  

- 1 курсу спеціальності «стоматологія ортопедична» (11 кл.) з 23.12. по 29.12.2017 

року;  

- 2 курсу спеціальностей «сестринська справа» (9 кл.), «лікувальна справа» (9 кл.), 

«стоматологія ортопедична» (11 кл.), «фармація» (9 кл.) з 23.12 по 29.12.2017 року та 

«стоматологія ортопедична» (9 кл.) з 18.12 по 29.12.2017 року; 

- 3 курсу спеціальностей «сестринська справа», «лікувальна справа», «стоматологія 

ортопедична» та «фармація» ( всі - 9 кл.) з 23.12 по 29.12.2017 року; 

- 4 курсу спеціальності «лікувальна справа» (9 кл.) з 18.12 по 29.12.2017 року. 
 

       4. Контроль засвоєння та якості знань з навчальних дисциплін студентів 1-6 курсів 

спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», 1-5 курсів спеціальностей 

«стоматологія» та «фармація» провести згідно робочих навчальних планів та Положення 

про систему оцінювання якості знань студентів в ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет».  

  

        5. Винести на зимову екзаменаційну сесію для студентів 3 курсу спеціальність 

«фармація», 4 курсу – іноземних громадян та студентів медичного коледжу (молодших 

спеціалістів) наступні дисципліни: 
 

Іспити Заліки, диференційовані заліки 

3 курс (спеціальність «фармація») 

Біологічна хімія - 

4 курс (іноземні громадяни) 

Українська (російська) мова - іспит - 

Медичний коледж 

1 курс 

Історія України (стоматологія 

ортопедична – 11кл.)   

Зуботехнічне матеріалознавство 

(стоматологія ортопедична - 11кл.) 

 

Культурологія (стоматологія ортопедична 11кл. – 

д/з); 

Анатомія з елементами біомеханіки жувального 

апарату людини (стоматологія ортопед.- 11кл. - д/з); 

Моделювання анатомічної форми зубів 

(стоматологія ортопедична 11 кл. - д/з); 

Безпека життєдіяльності (стоматологія ортопед. 

- 11 кл. - д/з);  

Географія (сестринська справа, лікувальна справа - 

д/з); 

Захист Вітчизни (сестринська справа, лікувальна 

справа, стоматологія ортопедична, фармація –  

9 кл. - д/з); 

Астрономія (стоматологія ортопедична - 9 кл. - д/з) 

2 курс 

Біологія – ДПА – (сестринська 

справа, лікувальна справа, 

стоматологія ортопедична - 9кл.); 

Історія України (сестринська справа, 

лікувальна справа, стоматологія 

Основи латинської мови з медичною 

термінологією (сестринська справа - д/з); 

Основи філософських знань (стоматологія 

ортопедична – 9, 11 кл. - д/з); 

Основи економічної теорії (сестринська справа - 



ортопедична, фармація - 9 кл.); 

Зуботехнічне матеріалознавство  

(стоматологія ортопедична - 9 кл.); 

Неорганічна хімія (фармація); 

Техніка виготовлення знімних 

протезів (стоматологія ортопедична -

11 кл.)  

Техніка виготовлення незнімних 

протезів (стоматологія ортопедична - 

11кл.) 

  

 

д/з); 

Безпека життєдіяльності (лікувальна справа, 

стоматологія ортопедична – д/з); 

Соціологія (стоматологія ортопедична - 11 кл.-д/з);  

Медична хімія (сестринська справа – д/з, лікувальна 

справа - 3 д/з);  

Основи правознавства (сестринська справа  

9 кл. - д/з); 

Культурологія (сестринська справа, стоматологія 

ортопедична, фармація – 9 кл. - д/з); 

Основи медичної інформатики (лікувальна справа -  

д/з); 

Основи екології та профілактичної медицини 

(лікувальна справа - д/з); 

Основи біофізики та медична апаратура 

(лікувальна справа – д/з);  

Техніка виготовлення ортодонтичних   

конструкцій у дитячому  віці (стоматологія 

ортопедична - 11 кл. - д/з); 

Фізичне виховання (стоматологія ортопедична  - 11 

кл. - д/з); 

Моделювання анатомічної форми зубів (технології) 

(стоматологія ортопедична – 9кл. - д/з); 

Людина і світ (стоматологія ортопедична , 

фармація – 9 кл. - д/з) 

Іноземна мова (фармація - д/з); 

Ботаніка (фармація - д/з); 

Гігієна з основами екології (екологія) (фармація –  

д/з); 

Латинська мова (фармація - д/з); 

Техніка лабораторних робіт (фармація - д/з) 

3 курс 

Молодші спеціалісти: 

Фармакологія та медична рецептура 

(сестринська справа); 

Основи філософських знань 

(лікувальна справа);  

Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі (лікувальна справа, 

фармація); 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) (фармація); 

Техніка виготовлення знімних 

протезів (стоматологія ортопедична - 

9 кл.); 

Техніка виготовлення незнімних 

протезів (стоматологія ортопедична –  

9 кл.); 

Фармакологія (фармація). 

Патоморфологія та патофізіологія (сестринська 

справа - д/з); 

Безпека життєдіяльності (сестринська справа, 

фармація - д/з); 

Медсестринство в акушерстві (сестринська справа 

- д/з); 

Фізичне виховання (стоматологія ортопедична, 

фармація - 9 кл. - д/з); 

Основи права (лікувальна справа – д/з); 

Основи економічної теорії (лікувальна справа – 

д/з); 

Соціологія (стоматологія ортопедична, - 9 кл.- д/з); 

Військово-медична підготовка та медицина 

надзвичайних ситуацій (стоматологія 

ортопедична - 9 кл. - д/з); 

Техніка виготовлення ортодонтичних   

конструкцій у дитячому  віці (стоматологія 

ортопедична - 9 кл. - д/з); 

Основи філософських знань (фармація) 

4 курс 

Внутрішня медицина (лікувальна 

справа – 9 кл.); 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) -

(сестринська справа - д/з); 



Хірургія (лікувальна справа – 9 кл.); 

Педіатрія (лікувальна справа – 9 кл.); 

Основи філософських знань (сестринська справа – 

д/з); 

Медсестринство в дерматології та венерології 

(сестринська справа - д/з); 

Медсестринство в неврології (сестринська справа - 

д/з); 

Медсестринство в психіатрії та наркології 

(сестринська справа - д/з); 

Анестезіологія та реаніматологія (сестринська 

справа - д/з); 

Гінекологія (лікувальна справа - д/з); 

Оториноларингологія (лікувальна справа - д/з); 

Офтальмологія (лікувальна справа - д/з); 

Онкологія (лікувальна справа - д/з); 

Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина 

(лікувальна справа - д/з); 

Епідеміологія (лікувальна справа - д/з); 

Фізичне виховання  (лікувальна справа - д/з). 
 

6. Прийом іспитів доручити професорсько-викладацькому складу кафедр та 

викладацькому складу медичного коледжу університету, згідно додатку 1.  
 

7. Завідувачам кафедр університету: 

 - до закінчення семестру, подати у деканати факультетів  та дирекцію медичного 

коледжу університету відомості про студентів, які не виконали навчального плану 

семестру. 
 

- виділити навчальні кімнати, організувати передекзаменаційні консультації та 

створити належні умови для підготовки студентів до іспитів. 
 

8. Деканам медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, факультету 

підготовки іноземних громадян та директору медичного коледжу своєчасно підготувати 

всю необхідну документацію для проведення підсумкових модульних контролів та 

іспитів. 
 

9. Начальнику навчального відділу Іванціву М.О., за місяць до початку зимової 

екзаменаційної сесії, підготувати Розклади іспитів, затвердити ректором університету та 

довести до відома деканів факультетів та директора медичного коледжу.  
 

10. Зимові канікули для студентів 1-6 курсів медичного, 1-3 курсів стоматологічного 

та 1-4 курсів фармацевтичного факультетів університету встановити до 14.01.2018 року, 

весняний семестр розпочати з 15.01.2018 року.  

Весняний семестр розпочати після проведення виробничої практики для студентів:  

- стоматологічного факультету: 4-ий та 5-ий курси - з 29.01.2018 року;  

- фармацевтичного факультету: 5-ий курс - з 19.02.2018 року. 
 

12. Зимові канікули для студентів 1-4 курсів спеціальностей «сестринська справа» (9 

кл.), «лікувальна справа» (9 кл.), 1-3 курсу спеціальностей «стоматологія ортопедична» (9, 

11 кл.), 1-2 курсів спеціальності «фармація» (9 кл.) медичного коледжу встановити до 

14.01.2018 року, весняний семестр розпочати з 15.01.2018 року.  

Весняний семестр розпочати після проведення виробничої практики для студентів:  

-  3-го курсу спеціальності «фармація» (9 кл.) з 29.01.2018 року.  
 

13. Професорсько-викладацькому складу, який прийматиме іспити у вихідні та 

святкові дні, за поданням завідувачів кафедр, надати інший день відпочинку згідно 

чинного законодавства. 
 



14. Деканам факультетів: медичного - професору Яцишину Р.І., стоматологічного -  

доценту Бугерчуку О.В., фармацевтичного -  професору Мойсеєнку М.І, факультету 

підготовки іноземних громадян - доценту Соломчаку Б.Д., директору медичного коледжу 

- доценту Боцюрку Ю.В. довести даний наказ до відома студентів та кафедр університету.  
 

15. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 

професора Ерстенюк Г.М. 

  
        Ректор                                                   М.М. Рожко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор                                                                    Г.М. Ерстенюк 
 

Юридичний відділ                                                                    О.Я. Сорока 
 

Головний  бухгалтер                                                                 К.М. Мацькевич 

 

Начальник планово-фінансового відділу                               Л.А. Тимощук 
 

Начальник відділу ЕСТS та  

моніторингу якості освіти                                                        В.В.Капечук 
   
Начальник навчального відділу                                              М.О. Іванців 



Додаток  

 до наказу № 1136-д від 15.11.17р.  

 

   

Склад комісії  

для проведення підсумкового іспиту 
з української (російської) мови для іноземних студентів: 

      
Голова комісії доцент Соломчак Д.., декан факультету по роботі з іноземним 

студентами 

Члени комісії професор Луцак С.М., завідувач кафедри мовознавства 

 доцент Соловій І.В. 

доцент Огринчук О.П. 

 доцент Криницька О.І. 

 доцент Іванишин Г.Я. 

доцент Ільків А.В. 

 ст. викладач Декан О.В. 

 

Склад Державної екзаменаційної комісії  

для проведення Державної підсумкової атестації  

з біології 
      

Голова комісії доцент Боцюрко Ю. В., директор медичного коледжу  

Члени комісії професор Ковальчук Л.Є., завідувач кафедри медичної  

біології та медичної генетики 

 доцент Телюк П.М. 

 доцент  Довганич Н.В. 

 асистент Ястребова О.С. 

 викладач Павлюк Л.Д. 

 викладач Петруняк Л.Д. 

  

Список екзаменаторів 
(осінній семестр 2017-2018 н.р.) 

 

Кафедра українознавства та філософії (дисципліна «Історія України») 

Качкан В.А.                - завідувач кафедри, професор    

Любчик І.Д.                -  доцент 

Гайдукевич О.О.        -  доцент 

Винник Н.М.              - к.іст.н., викладач 
 

Кафедра українознавства та філософії (дисципліна «Основи філософських знань») 

Качкан В.А.                - завідувач кафедри, професор 

Сініцина А.В.             - доцент 
 

Кафедра мовознавства   

     Луцак С.М.  

 

- завідувач кафедри, професор  

                  Сілевич Л.І. - доцент 

               Мельничук О.М                 

Сеньків Р.С.                      

- доцент 

- викладач 

   Вакалюк І.В. 
    

- викладач  

Кафедра біологічної та медичної хімії 

Ерстенюк Г.М.           - завідувач кафедри, професор 

Максимчук Т.П.         - доцент 

Сенчій В.М.                - доцент 



Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестинства 

Вакалюк І.П.        -  завідувач кафедри, професор 

Боцюрко Ю.В.     -  доцент 

Звонар П.П.         - доцент 

Гайналь Н.П.       -  доцент 

Іванів Н.Я.           - асистент 

Чернюк Г.Д.         – викладач 
 

Кафедра хірургії стоматологічного факультету 

Пиптюк О.В.     -  завідувач кафедри, професор 

Чурпій І.К.         -  професор 

Мельник І.В.     - доцент 

Іваночко Н.Я.     - доцент 

Павляк А.Я.       - асистент 
 

Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії 

Фофанов О.Д.         - завідувач кафедри, професор 

Павликівська Б.М.  - доцент 

Лотовська Т.В.        - доцент 

Мотрюк В.Б.           - доцент 

Ган Р.З.                    - доцент 
 

Кафедра ортопедичної стоматології 

Ожоган З.Р.        - завідувач кафедрою, професор    

Шутак О.В.        - доцент 

Обідняк В.З.               - доцент 

Сухоребський Ю. А. - доцент 

Костишин А.Б.          - асистент 
 

Кафедра фармакології 

 Шеремета Л.М.        - завідувач кафедри, професор 

 Гудивок Я.С.            - професор 

Струтинський Г.М.  - доцент 
 

Кафедра гігієни та екології 

Мізюк М.І.                - завідувач кафедри, професор     

Дерпак В.В.               - доцент 

Малишевська О.С.    - в.о. доцента 

Іванців М.Я.              - викладач 
 

Кафедра хімії фармацевтичного факультету 

Стецьків А.О.           - завідувач кафедри, д.хім.н.    

Мандзюк Л.З.           - асистент 

Кукурудз С.М.         - викладач 
 

 

Навчальний відділ університету 

 

 


